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1. Περίληψη Οι πρόσφατες κινήσεις του Υπουργείου των Οικονοµικών και του Ο∆ΙΕ να επιφέρουν µειώσεις στις αποδόσεις του ιπποδροµιακού στοιχήµατος, έδωσαν αφορµή γι αυτή τη µελέτη. Οι κινήσεις αυτές ήταν α) ο φόρος στα «µεγάλα κέρδη» (Μάϊος 2010), β) η πρόσθετη γκανιότα 1.2% που επιβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2010 και γ) οι νέες γκανιότες ανά παιχνίδι που ισχύουν από τον Ιούλιο του 2011.
Με τους τρόπους αυτούς αυξήθηκαν τα έσοδα τόσο του Υπουργείου όσο και του Ο∆ΙΕ από το ιπποδροµιακό στοίχηµα, το οποίο όµως έγινε λιγότερο δηµοφιλές σαν αποτέλεσµα. Επειδή η πτώση του ιπποδροµιακού τζίρου που θα καθιστούσε άµεσα ατελέσφορο το εγχείρηµα της αύξησης
της γκανιότας κλπ, είναι πολλαπλάσια του ποσοστού αύξησης της γκανιότας, το εγχείρηµα κρίθηκε πιθανώς επωφελές, µη λαµβανοµένης υπ’ όψιν της παρατηρηµένης γενικής πτώσης του αµοιβαίου στοιχήµατος και µάλλον αποδιδοµένης σε άλλες αιτίες. Η αύξηση στη γκανιότα δικαιολογήθηκε και µε αναφορές στις ταµειακές δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο ιππόδροµος λόγω του χαµηλού συνολικού τζίρου που πραγµατοποιεί αυτή την εποχή.
Ο στόχος της µελέτης είναι να κάνει εισηγήσεις µέσα στα παραπάνω πλαίσια ωστε να περιορισθούν οι αρνητικές για το αµοιβαίο ιπποδροµιακό στοίχηµα επιπτώσεις.

2. Μέθοδος Η µέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν να µελετηθούν οι στατιστικές πωλήσεων του α’
εξαµήνου του 2011 (από τις 21 Ιανουαρίου 2011 που έγινε η πρώτη ιπποδροµιακή συγκέντρωση
του έτους έως και 18 Ιουλίου 2011 που ίσχυε η παλιά γκανιότα, 21.2%).
Καταγράφηκαν τα εξής στατιστικά δεδοµένα:
α) Οι αποδόσεις όλων των παιχνιδιών όλων των ιπποδροµιών
β) Πόσα παιχνίδια από το κάθε είδος ήταν διαθέσιµα σε κάθε συγκέντρωση.
γ) Οι συνολικοί τζίροι του κάθε παιχνιδιού σε κάθε συγκέντρωση.
Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε το λογισµικό ganiota2 που αναπτύχθηκε γι αυτό το σκοπό
στην visual basic 6.0.
2.1. Προσέγγιση: Επειδή οι τζίροι που πραγµατοποιήθηκαν ανά ιπποδροµία και ανά παιχνίδι δεν
υπάρχουν στα ευρετήρια του ιπποδοµιακού Τύπου, οι συνολικοί τζίροι παιχνιδιών ανά ηµέρα µοιράζονται εξ ίσου στις ιπποδροµίες που ήταν διαθέσιµο το παιχνίδι. Όταν το παιχνίδι έφερε «τζάκποτ» σαν τζίρος λαµβάνεται η ποσότητα τζάκποτ / γκανιότα, και µοιράζονται τα υπόλοιπα. Στον
διαµοιρασµό των τζίρων οι αποδόσεις ταξινοµούνται από τη µεγαλύτερη προς τη µικρότερη και τίθεται σαν ζητούµενο ο αριθµός µονάδων που κερδίζουν να είναι κατά το δυνατόν πλησίον σε ακέραιο αριθµό. Προκύπτουν λάθη, µη ακέραιοι αριθµοί νικητών, της τάξεως του 3.5% κατά µέγιστο.
Για τον παραπάνω λόγο η µελέτη φέρει τον τίτλο «προσοµοιωτική».
2.1.1.Παρολί: Τα στοιχήµατα τύπου παρολί δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν.
2.1.2. Παρατήρηση: Για να γίνουν οι απαιτούµενοι υπολογισµοί µε µεγαλύτερη ακρίβεια, χρειάζονται οι τζίροι του κάθε παιχνιδιού κάθε συγκέντρωσης. Πάντως η ακρίβεια των υπολογισµών αφορά πάντα το συγκεκριµένο δείγµα που εγένετο χρήσις (Ιανουάριος – Ιούλιος 2011).

-22.2. Τεκµηρίωση: Αρχεία excel, λογισµικό ganiota2. ∆ιενεµήθησαν στους αποδέκτες µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Το ανωτέρω υλικό µπορεί να ζητηθεί και από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου cosmicsports@gmail.com.

3. Υπολογισµοί και σχόλια επ’ αυτών:
3.1. Παλιά γκανιότα: Με βάση την γκανιότα 78.8% που ίσχυσε κατά τη διάρκεια του α’ εξαµήνου
του 2011 και µε τις τιµές µονάδων στοιχήµατος που ίσχυαν, η προσοµοίωση υπολογίζει:
Ποσοστό του ακαθαρίστου τζίρου που διανεµήθηκε (προ φόρου) = 78.02%
Ποσοστό του ακαθαρίστου τζίρου που αποδόθηκε σαν φόρος «µεγάλων κερδών» = 2.04%
3.1.1. Παρατήρηση: Η διαφορά 0.78% από το 78.8% ωφείλεται στις στρογγυλοποιήσεις των αποδόσεων. Ο φόρος 2.04% ήταν µάλλον χαµηλότερος απ’ ότι προβλεπόταν επειδή στις ιπποδροµίες της φετινής χρονιάς ο αριθµός ίππων που συµµετείχαν ήταν µειωµένος σε σχέση µε προηγούµενες χρονιές. Κατά συνέπεια και τράϊκαστ-τετραπλά που φέρνουν συνήθως αποδόσεις στην κλίµακα του φόρου δεν διεξήγοντο και γενικώς τα αποτελέσµατα των ιπποδροµιών ήταν πιό προβλέψιµα και οι αποδόσεις κάτω από την κλίµακα φόρου.
3.2. Τροποποιηµένες γκανιότες & τιµές µονάδων στοιχήµατος: Οι νέες γκανιότες είναι 18% για
γκανιάν-πλασέ-σκορ 9, 23% για δίδυµο-φορκάστ-τρίο και σύνθετο και 25% για τράϊκαστ-τετραπλό-σύνθετο δίδυµο-σύνθετο φορκάστ-σκορ 4-σκορ 6. Οι τιµές των µονάδων στοιχήµατους είναι
50 λεπτά για όλα τα παιχνίδια.
Αν αυτές οι γκανιότες και τιµές µονάδων ίσχυαν για το πρώτο εξάµηνο του 2011, η προσοµοίωση
υπολογίζει:
Ποσοστό του ακαθαρίστου τζίρου που θα διενέµετο (προ φόρου) = 75.18%
Ποσοστό του ακαθαρίστου τζίρου που θα απεδίδετο σαν φόρος «µεγάλων κερδών» = 1.32%
3.2.1. Παρατήρηση: Οι νέεες γκανιότες, είναι ως γνωστόν 23% έως 25% στα κυριώτερα παιχνίδια, ενώ το γκανιάν, πλασέ, σκορ 9 στα οποία η γκανιότα µειώθηκαν στο 18% αντιστοιχούν σε
µικρούς τζίρους. Εποµένως το ποσοστό ακαθαρίστου τζίρου 75.18% που θα µοιραζόταν αν ίσχυαν οι «νέες γκανιότες» το πρώτο εξάµηνο του 2011, εµφανίζεται κατά φαινοµενικά παράδοξο
τρόπο πολύ κοντά στη µάξιµουµ γκανιότα (100-75.18=4.82%). Στην πραγµατικότητα η προσοµοίωση υπολογίζει και τις στρογγυλοποιήσεις που γίνονται στις αποδόσεις. Χωρίς τις στρογγυλοποιήσεις, το πρόγραµµα προσοµοίωσης υπολογίζει το θεωρητικό διανεµητέο, κάτω από τη συνθήκη
της παρ. 3.2 σε 75.95, ήτοι σε γκανιότα 100-75.95=4.05%, ήτοι στο µέσο όρο του 3% και του 5%.
Αλλά και οι στρογγυλοποιήσεις πρέπει να µετρήσουν, καθώς περιέρχονται στον Ο∆ΙΕ και όχι
στους στοιχηµατίες.
4. Εισηγήσεις: Η εντυπώσεις που προκάλεσε η αύξηση της γκανιότας (ειδικά η τελευταία) είναι,
ως επί το πλείστον, αρνητικές. Επειδή η µέθοδος της οποίας εγένετο χρήση (γκανιότα ανα παιχνίδι), µειώνει τόσο τις µικροµεσαίες αποδόσεις όσο και τις µεγάλες, προτείνεται µία διαφοροποίηση
ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι κατά το δυνατόν «ανώδυνο».
Η πρόταση είναι να αυξάνεται σταδιακά η γκανιότα όσο ανεβαίνει η απόδοση ανεξάρτητα είδους
παιχνιδιού και είναι υλοποιήσιµη τόσο στο τοταλιζατέρ, όσο και στα στοιχηµατικά δεδοµένα του
internet όσο και στα matrix ώστε να απεικονίζουν αυτά κάθε φορά τις τελικές αποδόσεις.
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α) Το 2011 προτιµήθηκε η επιβολή φόρου στις «µεγάλες αποδόσεις» αντί για φόρο «από το πρώτο ευρώ» όπως είχε αρχικά προταθεί, µε στόχο να µην πληγούν οι µικροµεσαίες αποδόσεις.
Οι πράκτορες του ιπποδροµιακού στοιχήµατος (Π.Ε.Π.Π.Σ.) είχαν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι
αν ο φόρος δεν αποφεύγεται και η απόφαση για την επιβολή του είναι αµετάκλητη, καλύτερα να
επιβληθεί στις «µεγάλες αποδόσεις».
β) ∆ιεθνώς στα ιπποδρόµια, στοιχηµατικές εταιρείες, υπάρχει η τάση να είναι µεγαλύτερη η γκανιότα στα πολύπλοκα παιχνίδια που συνήθως φέρνουν τις µεγάλες αποδόσεις. Ήτοι να γκανιοτάρονται λιγώτερο οι µικροµεσαίες αποδόσεις και περισσότερο οι µεγάλες αποδόσεις.
γ) Παρ’ ότο τα πολύπλοκα παιχνίδια, τετραπλό και παρόµοια, είναι αυτά που συνήθως φέρνουν
τις µεγάλες αποδόσεις, δεν συµβαίνει αυτό πάντα. Γι αυτό το λόγο επιχειρείται εδώ η ταξινόµηση
σε κλίµακα αποδόσεως, ανεξάρτητα είδους παιχνιδιού.
Προτείνονται δύο διαφορετικά µοντέλα. Σε κάθε περίπτωση ο στόχος είναι να µην µειώνονται οι
µικρές και µεσαίες αποδόσεις και ταυτόχρονα να µην γίνονται «απωθητικά» τα είδη παιχνιδιών
που συνήθως φέρνουν τις µεγάλες αποδόσεις, τετραπλό κλπ (σ.σ. το τελευταίο ήδη επιτυγχάνεται και µε τη χαµηλή µονάδα συµµετοχής, στα 50 λεπτά).
4.1. Παρατήρηση: Με τη «µέθοδο Ο∆ΙΕ Ιουλίου 2011», είναι δεδοµένο που θα καταλήξει το διανεµητέο (payout), στο βαθµό που δεν θα αλλάξουν οι σχετικοί τζίροι των διαφόρων τύπων παιχνιδιών. Με τις µεθόδους που προτείνονται εδώ εξαρτάται και από τους σχετικούς τζίρους και από τις
αποδόσεις που θα προκύψουν.
4.2. Παρατήρηση: Στις κάτωθι προτάσεις γίνεται προβολή από τα δεδοµένα του α’ εξαµήνου του
2011 προς το µέλλον. ∆ηλαδή γίνεται δεκτό ότι οι κατανοµές αποδόσεων και τζίρων ανά παιχνίδι
θα είναι περίπου όµοιες. Η υπόθεση αυτή είναι µάλλον συντηρητική (ήτοι προς τις «χαµηλές»
αποδόσεις) επειδή οι Ελληνικές ιπποδροµίες του 2011 είχαν µικρότερη συµµετοχή ίππων απ’ ότι
παλιότερα. Αν ο ιππόδροµος πρόκειται να συνεχίσει να λειτουργεί και αν επιτευχθεί µία µερική
τουλάχιστον ανακάµψη, οι συµµετοχές θα είναι περισσότερες.
4.2. Τα µοντέλα γκανιότας:
4.2.1. Αρχική γκανιότα 20% που αυξάνεται σταδιακά:
Οι αποδόσεις µέχρι 20.00 στο 50λεπτο βγαίνουν µε γκανιότα 20%
Το άνω των 20.00 ποσό επιβαρύνεται µε 10%.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο το τελικό διανεµητέο προβλέπεται να είναι 76.25% ο δε φόρος που θα αποδοθεί θα είναι 1.25%.
Παραδείγµατα αποδόσεων:
Απόδοση µε βάση
20% γκανιότα
10.00
30.00
50.00
150.00
500.00
1500.00

Γίνεται
10.00
29.00
47.00
137.00
452.00
1370.00

Με τη σηµερινή γκανιότα
αν ήταν παιχνίδι του 25%
9.37
28.10
46.80
140.60
468.70
1406.20

Με τη σηµερινή γκανιότα
αν ήταν παιχνίδι του 23%
9.62
28.80
48.10
144.30
481.00
1443.70
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Επειδή τα σκορ ήδη φορολογούνται και επειδή ο στόχος του παίκτη των σκορ 4-6-9 δεν είναι ποτέ να πιάσει µικρό σκορ, επεξεργαζόµαστε ένα µοντέλο που δεν γκανιοτάρονται τα σκορ πέραν
του 20%.
Οι αποδόσεις µέχρι 20.00 στο 50λεπτο βγαίνουν µε γκανιότα 20%
Το άνω των 20.00 ποσό επιβαρύνεται µε 10%.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο το τελικό διανεµητέο προβλέπεται να είναι 76.71% ο δε φόρος που θα αποδοθεί θα είναι 1.30%.

4.3. Άλλα µοντέλα: Το λογισµικό ganiota2 είναι σε θέση να διερευνήσει και άλλα µοντέλα γκανιότας, όπως π.χ. µε µεταβλητές ανά παιχνίδι µονάδες στοιχήµατος.
5. Παράρτηµα Α’ (λοιπές προτάσεις για το ιπποδροµιακό στοίχηµα ): Στην παρούσα παράγραφο γίνεται αναφορά σε ένα αριθµό από προτάσεις τεχ- νικού περιεχοµένου που θα µπορούσαν να αυξήσουν τη συµµετοχή στο αµοιβαίο στοίχηµα:
5.1. Τετραπλό και τράϊκαστ µε 7/6 συµµετοχές: Οι λόγοι για τους οποίους τα στοιχήµατα αυτά είναι διαθέσιµα µε 8/7 ελάχιστες συµµετοχές δεν ήταν ποτέ πλήρως τεκµηριωµένοι. Είναι βέβαιο ότι
µία φαινόµενη τουλάχιστον άνοδος του στοιχήµατος θα προέκυπτε αµέσως. ∆ηλαδή σε ιπποδροµίες που δεν γίνεται στοίχηµα, θα γίνεται. Αυτό δεν προδικάζει και άνοδο στο συνολικό τζίρο της
ηµέρας, κάποιες ενδείξεις όµως υπάρχουν.
5.2. ∆ελτία κοµπιούτερ και xml: Στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ ο παίκτης είναι δυνατόν να τυπώσει το
παιχνίδι του σε δελτία ή ακόµα να στείλει µε email πολύστηλες αναπτύξεις που καταχωρούνται µε
αυτόµατο τρόπο στη µηχανή, χωρίς να χρειάζεται εκτύπωση. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται µεγαλύτερο παιχνίδι στο σκορ-6 και στο σκορ-9.
5.3. ∆ηµιουργία ιντερνετικής πλατφόρµας: Ο Ο∆ΙΕ θα µπορούσε ενδεχοµένως να δέχεται στοίχηµας και µέσω internet, χωρίς το στοίχηµα αυτό να υπάγεται σε έξτρα φορολόγηση. Αυτή τη µέθοδο την εφάρµοζε η Γαλλική PMU για χρόνια, παρ’ όλο που το θέµα του ευρύτερου διαδικτυακού
στοιχηµατισµού ήταν ακόµα αδιευκρίνιστο στη Γαλλία (ήτοι οι εταιρείες στοιχήµατος εκτός των συνόρων).
Για το φυσικό δίκτυο πωλήσεων ιπποδροµιακού στοιχήµατος, τα πρακτορεία Ο∆ΙΕ δηλαδή, προκύπτει ένα θέµα επαναδιαπραγµάτευσης της µεθόδου υπολογισµού της προµηθείας τους αλλά σε
καµία περίπτωση η παρούσα πρόταση δεν στοχεύει κατά των πρακτόρων.
5.4. Περισσότερα πρακτορεία: Τα πρακτορεία ιπποδροµιακού στοιχήµατος είναι πολύ λίγα. Είναι
αληθές ότι δεν γεµίζουν και επίσης ότι όποιος πελάτης πρακτορείου ΟΠΑΠ θέλει να πάει σε πρακτορείο ιπποδρόµου µπορεί να το κάνει. Αλλά είναι κακή πολιτική πωλήσεων να µην δίδονται πιό
πολλές άδειες. Οι πελάτες των πρακτορείων ΟΠΑΠ δεν θα ήθελαν να εγκαταλείψουν τα πρακτορεία στα οποία είναι πελάτες, θα ενδιεφέροντο όµως και για το ιπποδροµιακό στοίχηµα αν ήταν
διαθέσιµο από τον γνωστό τους πράκτορα του ΟΠΑΠ.
5.5. Καλύτερη υποδοµή για το ξένο στοιχηµατικό προϊόν: Οι Γαλλικές ιπποδροµίες που εισήχθησαν στο στοίχηµα Ο∆ΙΕ τον Αύγουστο του 2010 ήδη θεωρούνται αποτυχηµένες. Σε κάθε περίπτωση οι ξένες ιπποδροµίες θα µπορούσαν να λειτουργήσουν µόνο βοηθητικά και ίσως και για διαφηµιστικούς στόχους, αλλά η υποδοµή για τη διεξαγωγή στοιχήµατος είναι ανύπαρκτη.

-5Ο Ο∆ΙΕ σε συνεργασία µε την PMU ώφειλαν να είχαν ζητήσει τις υπηρεσίες των ιπποδροµιακών εκδόσεων της Γαλλίας για να δηµιουργηθεί µία αξιόλογη Ελληνόφωνη υπηρεσία. Αυτό το βήµα παραλείφθηκε και φυσικά οι Ελληνικές εκδόσεις δεν είναι σε θέση να καλύψουν το χάσµα. Το
αντικείµενο είναι δύσκολο και το κοινό των ιπποδροµιών είναι απαιτητικό, ώστε δεν είναι καθόλου
εύκολο να κινηθεί το ξένο στοιχηµατικό προϊόν χωρίς τέτοιας µορφής υποδοµή.
6. Παράρτηµα Β’ (οι απόψεις των φιλίππων στο θέµα της γκανιότας:
Το κοινό των ιπποδροµιών είναι και ήταν πάντοτε ένα εξειδικευµένο κοινό, το οποίο δίνει ιδιαίτερη σηµασία στις στοιχηµατικές αποδόσεις και στα επίπεδα που κινούνται αυτές. ∆εν είναι δυνατό
να αποκτήσει άλλου είδους κοινό ο Ελληνικός ιππόδροµος, αλλά και αν υπήρχε κάποιο κοινό µε
διαφορετικές αντιλήψεις, θα επρόκειτο για παίκτες-παίκτριες µε πολύ µικρό ύψος συµµετοχής.
Σήµερα η πλειοψηφία των φιλίππων έχει σχηµατίσει αρνητική γνώµη και έχει σχηµατίσει την εντύπωση ότι η διοίκηση του Ο∆ΙΕ διάκειται εχθρικά εναντίον τους.
∆εν έγινε καµία προσπάθεια να χαρακτηρισθεί το µέτρο της γκανιότας σαν «παροδικό». Τόσο οι
υπάρχοντες φίλιπποι αποµακρύνονται, όσο και οι νεώτεροι που θα εκδήλωναν προτίµηση προς
το ιπποδροµιακό στοίχηµα κάτω από άλλες συνθήκες.
Οι φίλιπποι που έχουν µείνει στα πρακτορεία είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία άνω των 65
ετών. Σ’ αυτό το ηλικιακό γκρουπ, που σε κάθε περίπτωση βαίνει διαρκώς µειούµενο, οι αντιδράσεις είναι µικρής έντασης ή υποτονικές ενώ συναντάµε και το φαινόµενο της άγνοιας και της ελλειπούς ενηµέρωσης.
Αυτή η αρνητική γενικά εικόνα του ιπποδρόµου αφορά µόνο στο οικονοµικό σκέλος (γκανιότες και
αποδόσεις), τη στιγµή που υπάρχουν ως γνωστόν και πλήθος άλλων παραπόνων, δικαιολογηµένων ή µη.
6.1. Γκανιότα: Οι φίλιπποι υποστηρίζουν 20% γκανιότα χωρίς επί πλέον φόρο. Ότι ίσχυε δηλαδή
όλα τα χρόνια που λειτουργεί ο Ελληνικός ιππόδροµος. Η γκανιότα αυτή είναι ήδη µεγάλη, αλλά
είναι γεγονός ότι το στοιχηµατικό προϊόν του Ο∆ΙΕ ήταν από τα πιό ποιοτικά, χάρις στα πολύπλοκα παιχνίδια που προσεφέροντο (δίδυµο-φορκάστ-σύνθετο-τρίο-τράϊκαστ-σκορ κλπ).
6.2. Φόρος: Ο φόρος στα «µεγάλα κέρδη» που επιβλήθηκε πέρυσι είναι άδικος και το κράτος κερδίζει µικροποσά άνευ σηµασίας από αυτόν, τα οποία µάλιστα δεν λογαριάζονται καν σαν «έσοδα
του ιπποδρόµου».
Η γκανιότα που ίσχυε, 20%, ήταν ήδη µεγάλη και δεν προκύπτει από πουθενά ότι ένας παίκτης
που κερδίζει 1000 ευρώ έχει θετικό ισοζύγιο στην ετήσια χρήση που κάνει ώστε να πρέπει να φορολογηθεί. ∆εν προκύπτει ότι έχει θετικό ισοζύγιο ούτε για τη συγκεκριµένη ιπποδροµία που κερδήθηκαν τα 1000 ευρώ.
Ο φόρος αυτός εκτός από άδικος είναι και ανισοβαρής µεταξύ ΟΠΑΠ και Ο∆ΙΕ.
Το πάµε στοίχηµα του ΟΠΑΠ αφ’ ενός απηλλάγη από ένα παλιότερο φόρο 5% στα άνω των 150
ευρώ καθαρά κέρδη και αφ’ ετέρου φορολογείται µε 10% όταν η απόλυτη στοιχηµατική απόδοση
ξεπερνάει το 334.00 και µε 15% όταν ξεπερνάει τα 3340.00.
Αντίθετα στον Ο∆ΙΕ φορολογείται τώρα η απόλυτη στοιχηµατική απόδοση 200.00 και άνω, ενώ
παλιότερα είχε φτάσει να φορολογείται το 34.00, στο σκορ την εποχή που στοίχιζε 3.00 ευρώ η
µονάδα του σκορ (4-6-9) !
Είναι λάθος να συναρτάται η κλίµακα φόρου µε το κόστος µονάδας και όχι µε την απόλυτη στοιχηµατική απόδοση. Θα µπορούσαν να φορολογούνται οι απόλυτες στοιχηµατικές αποδόσεις 300
και 3000 αλλά όχι αυτό που ισχύει.

-66.3. Εύνοια ΟΠΑΠ: Είναι φανερό ότι σε θέµατα φόρων ευνοείται ο ΟΠΑΠ σε βάρος του ιπποδρόµου. Στη γκανιότα το «µονό αποδεκτό» στο στοίχηµα έχει γκανιότα προκαθορισµένου γύρω στο
14% και δεν φορολογείται.
6.4. Τα αποτέλεσµατα της υπερβολικής γκανιότας:
Η υπερβολική γκανιότα είναι βέβαιο ότι διώχνει τους καινούριους παίκτες αλλά και τους παλιούς
παίκτες του ιπποδρόµου, ή τους πιέζει να µειώσουν τη συµµετοχή τους στο ελάχιστο.
α) Όταν υπάρχουν ανταγωνιστικά παιχνίδια.
β) Στοιχηµατικές απώλειες και κατώτερη του αναµενοµένου πληρωµή όταν προκύπτει κέρδος.
Από τον Μάϊο του 2011 όταν για πρώτη φορά φορολογήθηκε το ιπποδροµιακό στοίχηµα ως τώρα
(Αύγουστος 2011) η πτώση του τζίρου ήταν 60% (1,500,000 ανά συγκέντρωση 9 ιπποδροµιών
τον Μάϊο του 2011, 600,000 τον Αύγουστο του 2011).

7. Λίστα διανοµής:
Ο.∆.Ι.Ε.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΝΩΣΙΣ
Ε.Ι.∆.Ι.Ε.
Π.Ε.Π.Π.Σ.
ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΑΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΑΚΕΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ

odie@otenet.gr, Θεόδωρος Φορτούνης (thfortounis@yahoo.gr)
info@fee.gr
info@eidie.gr
pepps@pepps.gr
ganian@ganian.com, ipoekdo@otenet.gr, info@kourses.gr
ippodata.com (info@ippodata.gr)
ippodromiaka-nea.blogspot.com (serafeim.panagiotakis@yahoo.gr)

8. Στοιχεία ανάρτησης στο διαδίκτυο:
Η παρούσα µελέτη βρίσκεται ανηρτηµένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
http://www.cosmicway.net/meleti_ganiotas_2011.pdf
Για το λογισµικό ganiota2, αρχεία δεδοµένων των οποίων έγινε χρήση, απευθυνθείτε στο:
cosmicsports@gmail.com.

